C. TINJAUAN TENTANG FASILITASI
Fasilitasi berasal dari kata bahasa lnggris "Facilitation" yang
akar katanya berasal dari bahasa Latin "faci/is" yang mempunyai arti
"membuat sesuatu menjadi mudah".

Dalam Oxford Dictionary

disebutkan : "to render easier, to promote, to help forward; to free from
difficulties and obstacles". Secara umum pengertian "facilitation"
(fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah"
sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Fasilitasi memiliki beberapa
arti yaitu bersifat memungkinkan atau membuat mudah atau
membantu orang agar dapat memberdayakan dirinya sendiri atau
memberikan dukungan kepada orang, kelompok, dan organisasi
selama proses partisipasi. Sedangkan orang yang "mempermudah"
disebut dengan "Fasilitator".
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
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mempermudah orang yang dikategorikan miskin dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya agar dapat memberdayakan dirinya sendiri
selama proses partisipasi. Oleh karena itu tujuan umum fasilitasi
adalah menciptakan suasana yang konstruktif dan interaktif yaitu
mendorong orang miskin untuk menyampaikan pendapat dan
aspirasmya

secara

bebas

berbasis

saling

menghormati.

Menghilangkanhambatanatau kendala dengan menciptakansuasana
informal yang diperlukan untuk membangun kesepahaman dan
mencapai kesepakatan. Disamping itu fasilitasi juga bertujuan
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meningkatkan

partisipasi

terselenggaranya

dan

produktivitas

konsultasi

yaitu

pertemuan dan konsultasi yang fokus, terstruktur

baik dalam kaitan dengan pencapaian tujuan pereternuan,

sehingga

partisipasi menjadi optimal.
Fasilitasi didasari oleh nilai antara lain : (1) demokrasi, setiap
orang mempunyai kesempatan yang sama untuk

ikut ambil bagian

dalam proses belajar di mana ia menjadi peserta tanpaprasangka. (2)
tanggung jawab, setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya
masing-masing,

pengalaman-pengalaman

dan

tingkah

lakunya

sendiri. (3) kerjasarna, fasilitator dan peserta bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama mereka. (4) Kejujuran, fasilitator mewakili
secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan.
prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta,

keprihatinan,

dan

serta fasilitator

seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapanakan kejujuran
··-·-~
- -•--··-- -- --'Udl I ::;c::1u1 UI I J-11::::SCI
lei.

,,-,
\ J)

'·-------_.
:_a.
r..c;:,c11 I lclcll I UCI cljcll,

--"=-- t-JC;:,c1
-------L- lcl 11---··-··-:
ICf-'UI 1yc11

;:,cuc1f-'

sesuatu yang apat disumbangkan kepada peserta lain dan perlu
diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu (Jonatan
Lassa, dkk, 2009).
Dalam melaksanakan fasilitasi perlu memperhatikan langkahlangkah utama yang dilakukan. antara lain : (1) Tetapkan secarajelas
maksud dan tujuan pertemuan, apa keluaran utamayang hars
dihasilkan dan proses yang diperlukan. Untuk itu dapat disiapkan
kerangka acuan (terms of reference) pertemuan. (2) Gunakan teknis
visualisasi dan moerasi yang efektif untuk mengorganisasikan
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pendapat, prakarsa, atau gagasan secara partisipatif.

(3) Berusaha

mendengar semua kontribusi pemikiran dan mencoba menyimpulkan
atau mengorganisasikan pendapat dan gagasan yang dikemukakan.
(4)

Siapkan

logical

structure

diskusi

untuk

memastikan

fokus

pembahasan dan terdapatnya hasil yang nyata dari pertemuan. (5)
Ciptakan

suasana

yang

menyenangkan

dan

informal

untuk

mendorong

terwujudnya

interaksi yang bebas di antara

peserta

pertemuan.

(6) Usahakan agar setiap partisipan berbicara dan

memberikan kontribusi dengan memberikan apresiasi atas apa yang
dikemukakan dan dukungan emosional. (7) Ciptakan dialog yang
positif dan konstrukti. (8) Konsolidasikan hasi pembahasan ke arah
pencapaian kesepakatan (konsensus). (9) Ciptakan kondisi kondusif
untuk

menciptakan komitmen pada

akhir

pertemuan

untuk

menindaklanjutiatau mengimplementasikan hasil pertemuan (Jonatan
Lassa, Jki,.;, 2009).

3. Kerangka Pikir
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BAB Ill
METODE KAJIAN

A. Fokus Kajian
Kajian Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Bandung difokuskan pada "Bagaimana Fasilitasi Pemenuhan
Dasar Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung?", dengan sub-fokus
kajian sebagai berikut:
1.

Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat
miskin di Kota Bandung ?

2.

Bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
miskin di Kota Bandung ?

3.

Bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat
misi<in di Kora Bandung ?

4.

Bagaimana pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat
miskin di Kota Bandung ?

5.

Bagaimana

Pemenuhan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung?
6.

Bagaimana model fasilitasi program pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat miskin di Kota Bandung ?

8. Maksud dan Tujuan Kegiatan
1.

Maksud
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Kajian Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin
Kota. Bandung dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang
pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
miskin oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan untuk
menyusun model pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi
masyarakat miskin.
2. Tujuannya
Kajian Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin
Kota

Bandung bertujuan

Fasilitasi Pemenuhan

untuk meperoleh

gambaran

Dasar Bagi Masyarakat

tentang

Miskin di Kota

Bandung?", dengan tujuan khusus kajian sebagai memperoleh
gammbaran tentang:
1. Pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat miskin di
Kora Bandung.
2.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin di
Kota Bandung.

3.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung.

4.

Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin di
Kota Bandung.

5.

Bagaimana

Pemenuhan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan Perempuan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung?
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6.

Model fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
di Kota Bandung.

C. Sasaran Kegiatan

1.

Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan

2.

Aparat kelurahan

3.

Aparat kecamatan

4.

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

5.

Dinas Sosial Kota Bandung

6.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

7.

Dinas Pendidikan

8.

Dinas Kesehatan

9.

Dinas Tenaga Kerja

10.

__

,,_,,_

or-r-rxo

11.

Kantor Departemen Agama

12.

BUMN/BUMD BULOG

13.

Organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat bergerak di
bidang penanggulangan kemiskinan

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang

lingkup

Kajian

Fasilitasi Pemenuhan

Kebutuhan

Masyarakat Miskin Kota Bandung yaitu:

ss I

Dasar

1.

Melakukan

kajian empiris tentang fasilitasi pemenuhan

kebutuhan

dasar bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kota bandung.
2. Melakukan kajian teoritis tentang kemiskinan, kebutuhan dasar, dan
tentang fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar.
3.

Melakukan

penyusunan

model

fasilitasi

program

pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kota Bandung.

E. Teknik Kajian dan Pengumpulan Data
Teknik

yang digunakan dalam melakukan kajian dan pengumpulan

data adalah:
1.

Workshop
Kegiatan workshop dilakukan
terxau untuk

oleh Tim Pengkaji bersama SKPD

menyusun modei fasiiitasi program pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kota Bandung.
2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi
stakehohder

untuk

model

kajian

mendapatkan

dilakukan
masukan

kepada
dalam

para

rangka

penyempurnaan model kanjian.
3. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)
Kegiatan Focus Group Discussion dilakukan
untuk

oleh Tim Pengkaji

menyusun model kajian fasilitasi program pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kota Bandung.
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4.

Angket
Teknik Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
memberikan daftar pertanyaan kepada responden tentang fasilitasi
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatmiskin Kota Bandung.

5. Studi dokumentasi
Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dan
memahami bahan-bahan tertulis yang relevan dengan kajian, baik
berupa laporan-laporan pelaksaann kegiatan penanggulangan
kemiskinan,

maupun berupa kebijakan pemerintah

dalam

panggulangan kemiskinan.
6. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan tertulis
berupa kepustakaan yang ada relevansinya dengan tema kajian,
yaitu tentang kemiskinan, kebutuhandasar, dan tentang fasilitasi.

F. Output (keluaran)
Tersedianya buku laporan kegiatan tentang fasilitasi pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakatmiskin di Kota Bandung.

G. Outcome (hasil}
Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat miskin di Kota Bandung.
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H.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan selama 90 hari kerja terhitung sejak 20 April
sampai dengan 20 Juli 2013.

I.

Tenaga Ahli
Kegiatan

ini

Pengembangan

memerlukan
Masyarakat

tenaga

ahli

yaitu

Tenaga

(S2), Tenaga Ahli Kesejahteraan

(S1}, dan Tenaga Ahli Ekonomi

(S1).
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Ahli
Sosial

BAB IV
HASIL KAJIAN

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang bukan hanya
diukur dari pendapatan. Pandangan konvensional yang menyebutkan
bahwa

kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal,

sehingga

pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan
kebutuhan dasar masyarakat miskin, sudah tidak bisa diterima.
Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan
masalah kemiskinan, bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran
dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah
kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas
suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh
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pusat,

seragam. dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu
didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar
mereka.
Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat, berperan aktif
untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak
dasar masyarakat miskin, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan,
hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.
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Belum teratasinya

masalah

kemiskinan,

mendorong

akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan
menyentuh akar permasalahan

pemikiran

kemiskinan yang lebih

kemiskinan. T erlebih masalah kemiskinan

juga telah menjadi isu global yang diangkat sebagai salah satu agenda
utama dalam Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu target

MDGs adalah menurunkan proporsi orang yang hidup dalam kondisi
kemiskinan hingga 50% pada tahun 2015.
Pemerintah Kota Bandung secara jelas telah memiliki agenda
yang kuat dalam upaya mengurangi kemiskinan, sebagaimana tertuang
i

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2009-2013. Salah satu isu strategis dalam RPJMD,
adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Program atau agenda penanggulangan kemiskinan di Kota
Bandung tidak hanya berawal pada tahun 2009, namun jauh pada tahuniahun

sebeiurunya.
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kebijakan-kebijakan yang pro-poor, pro-growth, dan pro-job, dengan
berbagai kebijakan untuk menanggulangi dan

menurunkan angka

kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan yang diformulasikan
melalui tujuh agenda prioritas.
Pilihan

kebijakan

pendekatan yang

sejalan

tersebut,
dengan

secara
kehendak

eksplisit

menunjukkan

untuk

menghormati,

memenuhi, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin. Hak-hak
dasar tersebut secara konsisten diimplementasikan ke dalam Program
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Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku)

Cerdas, Bawaku Sehat,

Bawaku

Pangan, Bawaku Makmur, serta berbagai program pro-rakyat lainnya.
Tujuh Agenda Prioritas dan Program Bawaku, merupakan
untuk

meningkatkan

kesejahteraan

penurunan angka kemiskinan.

masyarakat

yang

RPJMD menargetkan,

juga

ikhtiar

bermakna

selama lima tahun

angka kemiskinan menurun dari 80.371 RTS pada tahun 2009, menjadi
76.631

RTS

penanggulangan

pada

tahun

2013.

Apabila

kebijakan

dan

ikhtiar

kemiskinan dapat dilakukan secara radikal, maka pada

tahun 2013 tinggal 50.631 RTS lagi.
Selama ini, upaya yang dilakukan Pemkot Bandung sudah sejalan
dengan

paradigma

pemberdayaan

baru

masyarakat

penanggulangan
yang

pelaku utama dan pemerintah

kemiskinan,

menempatkan

sebagai fasilitator

masyarakat

yaitu
sebagai

dan motivator

dalam

pembangunan .
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dikoordinasikan kebijakan dan program

1 '-UlO

penanggulangan

kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan di Kota Bandung. TKPK Kota Bandung telah menjadi 'rumah
besar' sekaligus wadah koordinasi lintas sektoral dari lintas pemangku
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Bandung.
Penurunan angka kemiskinan akan sangat mungkin terjadi apabila
berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang big push, dengan kata
kunci

keberhasilan

berada

pada

penguatan

dan

pemberdayaan

masyarakat.
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Nama program untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk masingmasing SKPD berbeda-beda,

sesuai dengan nomenklaturnya

yang ada di

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

(Distarcip), nama program untuk sektor perumahan adalah Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sektor air bersih: Lingkungan
Sehat

Perumahan

sedangkan

sektor

sanitasi:

Lingkungan

Sehat

Perumahan. Sementara Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah Bawaku
Sehat yang merupakan pemberian jaminan

pembiayaan pelayanan

kesehatan bgi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas yang ada di
Kota Bandung. Sedangkan Sadan Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga Berencana (BPPKB) menamakan programnya adalah Program
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK).

A. Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Perumahan
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menjadi leading sector dalam program pemenuhan bidang perumahan
masyarakat di Kota Bandung.
Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) nama
program

untuk

sektor

perumahan

adalah

Bantuan

Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS). Sektor air bersih: Lingkungan Sehat
Perumahan sedangkan sektor sanitasi: Lingkungan Sehat Perumahan.
Kebijakan yang melandasi program pemenuhan kebutuhan
dasar bagi masyarakat miskin di Kota Bandung Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya, untuk :
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a.

Sektor Perumahan:

Permen Negara Perumahan

Rakyat No.

14

tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Stimulan

Perumahan

Swadaya

(BSPS) bagi msyarakat

berpenghasilan rndah beserta surat-surat edarannya yang terkait
dengan pelaksanaan BSPS.
b. Sektor Air

Bersih:

Permen PU No.

01/Prt/M/2009

tentang

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
bukan Jaringan Perpipaan.
c. Sektor Sanitasi:
1 ). UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2). PP No.16 tahun 2005 tntang Pengembangan Air Minum.
Tujuan program pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat
miskin: 1 ). Sektor perumahan adalah untuk memberdayakan MBR agar
ampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya

sehat dan aman;

2). Sektor air bersih: Terpenuhinya kebutuhan air

bersih sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin perkotaan
yang tidak trlayani jaringan PDAM dengan teknologi sederhana agar
masyarakat dapat mengelola sarana air bersih tersebut dan dapat
berkelanjutan; 3). Sektor sanitasi: Terpenuhinya kebutuhan sanitasi
yang bak bagi masyarakat
meningkatka kualitas

miskin perkotaan

sehingga

dapat

lingkungan yang sehat pada permukiman

masyarakat berpenghasilan rendah.
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Sasaran, kriteria dan jumlah bantuan penerima program dari
beberapa sektor, yaitu :
a. Sektor

adalah

Perumahan

adalah

Masyarakat

sebagai

berikut:

1).Sasaran

Berpenghasilan Rendah

(MBR)

BSPS
yaitu

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh
rumah yang layak huni. 2). Kriteria untuk mendapatkandana BSPS
adalah: Bantuan perbaikan rumah adalah untuk rumah yang
konstruksi rumahnya masih berdinding bilik/ papan/ semi
permanen, lantai belum diplester dan atap rumah tidak layak;
penduduk asli (bukti: KTP, nomor KTP 16 digit); Penghasilantidak
lebih dari Rp.1.250.000,00; Sertifikat tanah atas nama sendir (ahli
waris); keterangan lain yang ditandatangani Lurah setempat; BSPS
dapat diusulkan melalui tingkat kelurahan minimal 20 unit tidk layak
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Sasaran program lingkungan sehat

perumahan adalah masyarakat berpnghasilan rendah yang tidak/
belum terlayani jaringan air bersih PDAM atau pada pemukiman
padat. 2). Kriteria penerima program: Msyarakat di pemukiman
padat; berpenghasilan renah; belum terlayani jaringan iar bersih
PDAM; cakupan sekitar 100 KK; tersedia lahan yang siap dari
masyarakat untuk pengadaan air bersih yang akan dibangun;
tersedia kelompok pengelola yang akan melola sarana air brsih
yang akan dibangun.
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c.

Sektor sanitasi: 1 ). Sasaran program lingkungan sehat perumahan
adalah

masyarakat

berpnghasilan

rendah

yang

tidak/

belum

memiliki sanitasi yang baik atau belum terlayani jaringan air kotor

PDAM pada pemukiman padat. Kriteria: Masyarakat di pemukiman
padat; Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Belum baiknya
kondisi sanitasi ; cakupan lebih kurang 100 KK; tersedia lahan yang
siap di masyarakat; tersedianya kelompok pengelola yang akan
mengelolanya
Jenis layanan yang diberikan kepada penerima program
pemenuhan dasar bagi masyarakat miskin di SKPD Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya Kota Bandung di Sektor Perumahan:Peningkatan
lualitas rumah, yaitu kegiatan memperbaikikomponen rumah dan/ atau
memperluas rumah untuk meningkatkan dan/ atau memnuhi syarat
rumah layak huni. Sektor air bersih: Pengadaan sarana dan prasarana
·

dll

,

ue:

.·, .•....

-

::;11 I Ut:::Iupa

..

J

µe1 tydUddl

-··--L--=I ::;u, I IUC:I dll

---....J .

'----~'--~UCI ;:,111 ;:,c:;1la ...,c;,

·~··ya.

1, .. ---~,IUUl'.UI

Sektor sanitasi: Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi seperti
pembuatanMCK, instalasi pengelolaanlimbah serta pemipaan.
Langkah-langkahpelaksanaan program pemenuhan kebutuhan
dasar bagi masyarkat miskin, di sektor Dinas tata ruang dan cipta
karya:

1 ).

Sektor perumahan dengan cara mengajukan bantuan

stimulan melalui Sadan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku
pendata di daerah/ kelurahannya dan disetujui oleh lurah setempat.
Pengajuan bantuan ditujukan pada ke SKPD yang menangani bidang
perumahan, selnjutnya dikirim ke kementerian Perumahan Rakyat
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melalui surat pengantar/ surat usulan wali kota. 2). Sektor air bersih:
usulan dari masyarakat berupa proposal atau hasil musyawarah hasil
Musrembang; kemudian disurvey untuk memastikan kriteria bantuan
serta

mengidentifikasi

masyarakat

dapat

kebutuhan;

memahami

sosialisasi

maksud

pelaksanaan program. 3). Sektor sanitasi:

serta

program

kepada

tujuan

rencana

usulan dari masyarakat

berupa proposal atau hasil musyawarah hasil Musrembang;
disurvey untuk memastikan

kemudian

kriteria bantuan serta mengidentifikasi

kebutuhan; sosialisasi program kepada masyarakat dapat memahami
maksud serta tujuan rencana pelaksanaan program.
Pelaksana

program

pemenuhan

kebutuhan

dasar

bagi

masyarakat miskin di SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
adalah:

1). Sektor perumahan usulan bantuan setelah disetujui lalu

diterbitkan

SK

oleh

Kementerian
---·

._

111a"ya1

.. _,,_

a"au

Perumahan
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rakyat.

Realisasi
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berkelompok, penarikan dana bantuannya di BRI terdekat. 2). Sektor
air bersih: dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung dan pelaksanaan saprasnya melibatkan pihak ketiga sesuai
Perpres No. 70 tahun 2012. Pengelolaan sarana diserahkan pada
masyarakat. 3).

Sektor sanitasi: Pelaksana program pemenuhan

kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin di SKPD Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan
programnya.
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Sektor perumahanyang menjadi mitra kerja pelaksanaan BSPS
adalah: Sadan eswadayaan Masyarakat (BKM); Tenaga Pendamping
Masyarakat (TPM); konsultan manajemen pusat. Sektor air bersih dan
sktor sanitasi, mitra kerjanya adalah dinas kesehatan Kota Bandung;
unsur masyarakat.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
pemenuhan

kebutuhan dasar bagi masyarakat

miskin:

1 ).

Sektor

perumahan, pemantauan oleh Tim Sekretaris BSPS SKPD TPM dan
konsultan

manajemen

pusat; Pelaporan

menjadi tanggung

jawab

SKPD yang dilaporakan ke Kementerian Perumahan rakyat. 2). Sektor
air bersih untuk pemantauan dan evaluasi oleh tim teknis SKPD,
konsultan

supervisi;

pembangunan

pelaporan

kepada

SKPD.

dilakukan
3).

oleh

Sektor

pihak

sanitasi,

pelaksana

pemantauan,

evaluasi sert pelaporan dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaksana
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Ruang dan Cipta Karya tahap pengusulan/ persiapan mulai bulan
Maret 2013 sampai dengan November2013.
Program pemenuhan kebutuhan dasar Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota:
1 ).

Sekor perumahan berasal dari pemerintah pusat melalui

kementerian perumahan rakyat. 2). Sektor air bersih dan sektor
sanitasi berasal dari program pemkot yang disesuaikan dengan
program yang ada di tingkat provinsi maupun pusat yakni kementerian
pekerjaan umum dan kementerianperumahan rakyat.
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Sumber
perumahan

anggaran

untuk

pelaksanaan

program

adalah dari APBN dari kementerian

di

sektor

perumahan

rakyat,

sedangkan sektor air bersih sumber anggaran dari APBN melaui Dana
Alokasi Khusus (OAK) dan APBD kota Bandung. Sektor sanitasi dari
APBN melaui Dana Alokasi Khusus (OAK), APBD Provinsi dan APBD
kota Bandung.
Kendala

dalam

pelaksanaan

adalah keterlambatan
Pusat

dalam

penyalurannya
menjadi

di

sektor

perumahan

distribusi dana bantuan yang dikelola oleh BRI

pendistribusian
ke kantor

hambatan

program

Cabang

Bandung

dan

Unit Kerja BRI. Sektor

air bersih

yang

adalah

ke

BRI

terbatasnya

ketersediaan

lahan. Sektor

sanitasi hambatan adalah terbatasnya ketersediaan lahan serta belum
terpahaminya program di kalangan masyarakat.
Faktor pendukung
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keautentikan
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Kebenaran dan

permohonan bantuan dana

BSPS,

koordinasi dan tnggung jawab kerja antar stake holder yang baik. 2).
Sektor air bersih: ketersediaan lahan yang ideal, kesiapan masyarakat
dalam mengeloala sarana terbangun. 3). Sektor sanitasi: ketersediaan
lahan yang ideal, dukungan masyarakat, kesiapan masyarakat dalam
mengelola sarana terbangun.
Hasil yang sicapai dalam pelaksanaan program di sektor
perumahan, air bersih dan sanitasi adalah dapat dilaksanakan dengan
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baik dan tuntas sesuai jadwal pelaksanaannya.
sangat

bermanfaat

bagi masyarakat/

Hasil yang dicapai

penerima

bantuan

dalam

peningkatan kualitas rumah, pemenuhan kebutuhan air sehingga dapat
mendorong

meningkatkan

kualitas

hidup

yang

sehat

pada

lingkungannya.
Menurut informan, tentang pemenuhan kebutuhan dasar sektor
perumahan bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan Distarcip Kota
Bandung adalah cukup bai walaupun dengan data kemiskinan belum
terpadu. Pemenuhan kebutuhan dasarbagi masyarakat miskin oleh
SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di sektor perumahan, air
bersih dan sanitasi

adalah sangat baik.

Program

ini membantu

masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin dan sekaligus
memberdayakan

masyarakat,

karena

program

inidiusulkan

dari

masyarakat dan pelaksanaannya oleh masyarakat. Di sektor air bersih
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karena anggaran dan ketersediaan lahan yang relatif minim program
ini belum optimal dilaksanakan. Di sektor sanitasi telah dilaksanakan
sangat baik karena meibatkan secara penuh masyarakat mulai dari
tahap perencanaansampai pengelolaan.
Saran dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah unsur
kelurahan dapat medukung Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam
menginventarisir rumah-rumah yang tidak layak huni di lingkungan
kelurahan masing-masing. Adanya lahan yang disediakan untuk
pemenuhan kebutuhaan dasar air bersih di pemukiman padat/ miskin.
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Adanya dukungan dari berbagai unsur yakni: masyarakat, LSM,
akademisi, lembaga masyarakat yang formil maupun non formil.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk
meningkatkan taraf

kemakmuran masyarakat adalah

dengan

melaksanakan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat untuk Kota Bandung
Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Kementerian
Perumahan Rakyat No. 174/PK-PRS.2/PPD-BSPS/11/2012dan No.
180/PK.PRS.2/PPD.BSPS/11/2012 Tanggal 09

November 2012

Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya Tahun 2012 , bahwa Dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya menurut SK PPK Rp3.528.000.000,- dan Penerima bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya 588 Rumah, yang terealisasi 470
v::tnn
J -· ·.;;i

terealisasi 118 Rumah (Rp708.000.000,-).
Bantuan

stimulan

adalah

fasilitasi

pemerintah

melalui

Kementerian Perumahan Rakyat berupa sejumlah dana yang
diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima
manfaat

bantuan

stimulan

untuk

membantu

pelaksanaan

pembangunan perumahan swadaya. Berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan

Bantuan

Stimulan

Perumahan

Swadaya

bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, tujuan bantuan stimulan ini
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adalah untuk Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya

disingkat

PK, yaitu memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas
untuk meningkatkan

dan/atau

memenuhi

syarat rumah layak huni.

Melalui Surat Walikota Bandung kepada Menteri Perumahan
cq Oeputi Bidang Perumahan
tanggal

27

Maret

Perumahan

2012

Swadaya

Swadaya,

perihal

Tahun

Rakyat

Nomor : 648/606-Distarcip

Permohonan

2012,

rumah

kota

Bantuan

Bandung

Stimulan

mengusulkan

Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 2390
unit rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Pada

kriteria

mendapatkan
Kementeria

Bantuan
Perumahan

Kesejahteraan
Bidang

pokok

Rakyat)

Kesejahteraan
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penilaian
Stimulan

Rakyat
yang

administrasi

untuk

Swadaya

pada

Perumahan
didasarkan

diterbitkan

Rakyat,
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Nasional, yaitu sebesar 43,61, sedangkan kota Bandung dalam Hasil
Perhitungan IKraR provinsi Jawa Barat sebesar 54,79.

Dengan

demikian, kota Bandung pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2012 dialokasikan melalui
Perjanjian Kerjasama Percepatan
Pembangunan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Miskin di
Kota Bandung Tahun 2012 yang ditanda-tangani kedua pihak. yaitu
antara Deputi Menteri Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan
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Rakyat dan Walikota

Bandung

pada tanggal

13 September

2012

bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

B. Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
Kebutuhan

pendidikan

di Kota Bandung menjadi
taraf kedupan

salah satu

prioritas pemerintah

untuk meningkatkan

masyarakat

secara keseluruhan.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan dapat dilihat

dari beberapa aspek baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
1. lndeks Pendidikan
Pencapaian

lndeks Pendidikan dipengaruhi

Angka Melek Huruf (AMH) dan angka Rata-Rata

oleh capaian
Lama Sekolah

(RLS). Pada Tahun 2011, lndeks Pendidikan Kota Bandung adalah
sebesar 90, 14 poin dan pada Tahun 2012 mengalami peningkatan
menjadi 90,25 poin.

Hal ini menunjukkan

----:··-'--'sebesar 0, 11 poi;-, c!Lctu lllt::lllll!J"C1l
rnasyarakat yang

tinggi

terjadinya
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peningkatan
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pendidikan

serta

dukungan proporsi anggaran pendidikan yang besar merupakan
faktor pendorong meningkatnya laju lndeks Pendidikan di Kota
Bandung.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diperoleh dari angka
jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh lama
pendidikan, baik yang telah tamat sekolah (formal dan non formal),
maupun yang masih bersekolah pada pendidikan formal. Pada
Tahun 2011, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 10,70 tahun dan
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mengalami peningkatan menjadi 10, 7 4 tahun pada tahun 2012. Hal
ini menunjukkan

bahwa

Rata-Rata

Lama

Sekolah

mengalami

kenaikan sebesar 0,04 tahun atau meningkat sebesar 0,37%.
Untuk meningkatkan
penguatan

pencapaian

program/kegiatan

peningkatan

kuantitas

RLS dilakukan

pendidikan

menengah

dan kualitas penyelenggaraan

upaya
dan

pendidikan

non formal dan informal (PNFI). serta sosialisasi dan fasilitasi untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
lndikator Angka Melek Huruf diperoleh dari angka jumlah
penduduk yang bisa membaca,

menulis, dan berhitung huruf latin

dan/atau huruf lainnya.
Tahun
99,58%
didorong

pada
oleh

_ --··-•---------

jJt::llyt::1c11!::l!::la1aa11

· Teknis

2011

sebesar

Tahun

2012.

adanya

_,._,.,# __

Non

dan meningkat

Peningkatan

penguatan
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Pendidikan

99,55%
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Formal dan

AMH

menjadi

sebesar

kuantitas

0,03%

dan kualitas
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Informal (UPT

PNFI),

sosialisasi oleh penilik pendidikan non formal, serta pemberian
BAWAKU Sekolah yang berkesinambungan bagi warga belajar
pendidikan non formal.
Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke
tahun cenderung konstan. hal ini disebabkan karena capaian
kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, pada saat ini
masih ada masyarakat Kota Bandung yang buta huruf (0,42%). Hal
ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum
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bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan

lagi

karena faktor usia.
Selain

indikator

utama

pencapaian

kinerja

Prioritas Bandung Cerdas, berikut ini ditampilkan
penunjang yang menunjukkan perkembangan

Agenda

pula data-data

pelaksanaan Agenda

Prioritas Bandung Cerdas tahun 2006-2012.
Angka Putus Sekolah SD/Ml pada Tahun 2011 dan Tahun
2012 relatif konstan sebesar 0,001%, hal ini didorong oleh adanya
program bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota
kepada siswa SD/Ml, sehingga diharapkan tidak ada siswa SD/Ml
yang putus sekolah, kecuali siswa tersebut sudah tidak berminat
untuk melanjutkan sekolah.
Angka

Putus

Sekolah

SMP/MTs

pada

Tahun

2011

sebesar 0,06% dan pada Tahun 2012 menjadi 0,02%, ha! ini berarti
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0,04%. Sementara Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK pada
Tahun 2011 sebesar 0,02% dan menurun pada Tahun 2012
sebesar

0, 10%,

pencapaian target

Angka

Putus

Sekolah

SMA/MA/SMK tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya
program BAWAKU Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN
dan APBD Provinsi.
2. Dukungan Anggaran
Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
ditunjukkan

pula

oleh

dukungan

anggaran

yaitu

dengan

n I

memasukkan

Beasiswa

Bawaku kedalam Pos Kegiatan

Dinas

Pendidiakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung yang direlease Harian Tribun Jabar pada Senin, 14
Januari 2013 17:11 WIB.
Anggaran pendidikan kota Bandung tahun 2013 mencapai
Rp 1,56 triliun. Peningkatan ini karena jumlah tenaga pengajar dan
jumlah tunjangan profesi yang dibayarkan bagi guru yang sudah
bersertifikasi juga bertambah.

Dan anggaran ini juga salah satunya

untuk alokasi bantuan walikota untuk siswa tidak mampu (Bawaku)
dan sekolah

gratis.

Menurut

Bandung Oji Mahroji,

Kepala

Dinas

Pendidikan

Kota

alokasi untuk Bawaku ini masuk dalam

kegiatan atau belanja langsung. Untuk bawaku dialokasikan sekitar
Rp 26 miliar dan sekolah gratis Rp 10,4 miliar. Khusus Bawaku
hanya diperuntukan bagi siswa yang sekolah di tingkat SMA/SMK

Bawaku dilakukan oleh Dewan Pendidikan

Kata Bandung,

tahun

Disdik.

ini

masuknya

ke

pos

kegiatan

Jadi

tapi
nanti

pelaksanaannya, kepala sekolah yang mengajukan ke disdik, siswa
mana yang perlu dibantu,"

katanya pada sebuah acara,

Senin

(14/1).

3.

Sarana dan Prasarana
Menurut

hasil

penelitian

tentang

Evaluasi

Pemenuhan

Standar Minimal

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dasar Di

Kota Bandung;

yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian UPI
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Bandung

(2010)

diketuai

oleh

Prof.

Dr.

H.

Maman

Hilman,

M.Pd.,MT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Luas lahan yang
dimiliki

oleh beberapa

Sekolah

Dasar masih

standar yang ditetapkan

dalam Permendiknas

2007

Sarana

tentang

Standar

Prasarana

belum

memenuhi

Nomor 24 Tahun
Sekolah/Madrasah

Umum. Masih cukup banyak sekolah yang tidak memiliki lapangan
yang memadai
sehingga

untuk kegiatan olahraga

pelaksanaan

olahraga

seringkali

kawasan sekolah. Yang memprihatin-kan
sekolah

yang tidak memiliki

memadai.
sesuai

Pada sebagian

dengan

standar

atau upacara

bendera,

dilaksanakan

di luar

juga masih banyaknya

ruang terbuka

besar sekolah

hijau (taman)

luas bangunan

yang ditetapkan.

Ruang

yang
sudah

kelas sebagai

tempat kegiatan belajar mengajar yang utama pada sebagian besar
sekolah sudah sangat memadai.
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ruang UKS, mushala, dan gudang yang representatif dalam rangka
menunjang kegiatan belajar mengajar.
Sebagian besar sekolah telah memiliki konstruksi yang baik
dan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai kaidah konstruksi,
ini akan memberi jaminan keamanan pada pengguna bangunan.
Tapi masih ada sekolah yang kurang memperhatikan fasilitas
pendukung dan tidak secara berkala melaksanakan pemeliharaan
bangunan tersebut. Bagi sekolah yang berada di pinggir jalan raya,
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masih belum dapat mengatasi

kebisingan

yang diakibatkan

oleh

lalulintas sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Adanya sekolah yang berdekatan dengan pusat keramaian
seperti

pasar

terganggunya

juga

memerlukan

untuk

mengurangi

kegiatan belajar mengajar. Kebutuhan

lahan untuk

aktivitas siswa dan pemenuhan

perhatian

standar sarana prasarana mutlak

harus dipenuhi, sedangkan di Kota Bandung mengalami kesulitan
untuk melaksanakan perluasan lahan, untuk memenuhi hal tersedut
dapat dilaksanakan

dengan melaksanakan

pembangunan

dengan

menambah jumlah lantai bangunan dan melakukan penghapusan
beberapa bangunan untuk dijadikan lahan tempat aktivitas siswa
melaksanakan
kebutuhan

olahraga

ruang

atau

terbuka

upacara

hijau

serta

(taman)

untuk

memenuhi

(Sumber:

Evaluasi-

Pemenuhan-Standar-Minimal-Sarana-Dan-Prasarana-Pendidikan-

C. Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan
Nama program dari SKPD Dinas Kesehatan
adalah

Bawaku

Sehat

yang

merupakan

Kota Bandung

pemberian

jaminan

pembiayaan pelayanan kesehatan bgi masyarakat miskin di luar kuota
Jamkesmas yang ada di Kota Bandung.
Kebijakan yang melandasi program kebutuhan dasar di Dinas
Kesehatan adalah: 1).UU No.24 tahun 2011 tentang BJPS; UU No.40
tahun 2004 tentang SJSN 2).PerPres

RI No.12

tahun 2013 tentang

so I

Jaminan Kesehatan 3). PP RI No.101
bantuan

iuran

jaminan

No.2562/Mnkes/Per/Xll/2011

tahun 2012 tentang penerima

kesehatan

4).

PerMenkes

RI

tentang Juknis Persalinan; PerMenkes RI

No.40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jaminan

Pelayanan Kesehatan Masya LP dan rakat. 5).Kepmen Kesehatan RI
No.1259/Menkes/SK/Xll/2009

tentang juknis

pelayanan

Jamkesmas

bagi masyarakat miskin akibat bencana, masyarakat miskin penghuni
Panti Soaial dan maskin penghuni rutan negara. 6).Perwal
No.457

tentang

juknis

jaminan

pembiayaan

pelayanan

Bandung
kesehatan

masyarakat miskin di luar kuota jamkesmas Kota Bandung TA.2013.
Tujuan
kesehatan

program

adalah

pemenuhan

memberikan

kebutuhan

jaminan

dasar

di

pembiayaan

SKPD

pelayanan

kesehatan kesehatan masyarakat miskin.
Dinas kesehatan
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Jamkesmas dan masyarakat miskin tidak mampu. 2). Kriteria sesuai
ketentuan dari BPS yaitu 14 kriteria masyarakat
penerima/

sasaran:

miskin. 3). Jumlah

323.070 jiwa ditambah masyarakat

miskin baru

yang disyahkan BPPKB kurang lebih 8.000 jiwa.
Jenis layanan di SKPD Dinas keshatan Kota Bandung adalah
semua jenis penyakit dan tindakan

Rawat Jalan Tingkat

(RJTP), Rawat lnap Tingkat Pertama (RiTP),
Lanjut (RJTL), kecuali pelayanan:
bertujuan untuk kosmetika;

general

Rawat

Pertama

lnap Tingkat

bahan, alat dan tindakan

yang

chek-up dan surat keterangan
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sehat;

pembuatan

gigi

tiruan;

pengobatan

alternatif;

rangkaian

pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan
keturunan,

termasuk

bayi

tabung

dan

pengobatan

impotensi;

pelayanan kesehatan: pada masa tanggap darurat bencana alamkegiatan bakti sosial- kepda psien yang sudah memiliki jaminan
kesehatan sosial lainnya.
SKPD

Dinas

Kesehatan

dalam

pelaksanaan

programnya

bermitra dengan seluruh rumah sakit di Kota Bandung, BPPKB, TKPK,
dan

lintas

sektor

di

Pemkot

yang

mempunyai

program

penanggulangan kemiskinan beserta parat kewilayahan.
SKPD Dinas kesehatan dalam pelaksanaan pemantauan oleh
dinas kesehatan langsung melalui Unit Pengaduan Masyarakat {UPM).
Evaluasi dilaksnaakan secara periodik minimal 2 kali dalam setahun
berdasarkan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program dari
-· ·--L
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SKPD yang didampingi oleh konsultan pendampinga serta tenaga
fasilitator lapangan yang telah ditunjuk oleh dinas.
Dinas kesehatan pelaksanaan program

mulai Januari -

Desember dan pelaksanaan program sudah dimulai pada tahun 2007
sampai sekarang dengan asal program pemenuhan kebutuhan dasar
bagi masyarakat miskin di SKPD Dinas kesehatan adalah dari
PemerintahProvinsi Jawa Barat dan PemerintahKota Bandung.
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Pelaksanaan

program

kegiatan

SKPD

Dinas

kesehatan

diperoleh dari sumber anggaran APBD I Provinsi Jabar dan APBD
Kota Bandung.
Dalam melaksanakan

berbagai

program

kegiatannya,

SKPD

Dinas Kesehatan masih menemukan berbagai kendala, yaitu :
1 ).

Kepesertaan:
kepesertaan

kepersertaan
masyarakat

dan mudahnya

jamkesmas

miskin

kaku

dan

tertutup;

non kuota jamkesmas

pihak kelurahan

mengeluarkan

terbuka

identitas miskin;

administrasi peserta jamkesmas (hilang, ketidaksesuaian
di kartu jamkesmas
dikeluarkan

identitas

dengan KTP); SKM dan SKTM tidak dapat

oleh pihak kelurahan

berkaitan

dengan data base

masyarakat miskin di kelurahan yang sudah ditetapkan;
SKM dirasakan masyarakat berbelit-belit;

ldentitas

identitas kependudukan

tidak lengkap (KTP, KK hilang) sementara SKM sudah dikeluarkan
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kegiatan

yang

dilaksanakanpuskesmas belum memenuhi daya ungkit terhadap
indikator keberhasilan program; keterbatasan para petugas;
kendala

administrasis

jemkesms,SKM/SKTM

(rujukan
tidak

balik,

penggunaan

sesuai prosedur dll);

kartu

infonnasi

jamkesmas dan bawaku sehat belum merata di ruah sakit dan
tingkat pelaksana.
3). Pendanaan program: cost sharing biaya pelayanan kesehatan di
rumah sakit (pembelian obat, alat kesehatan) diluar yang tidak ada
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di rumah sakit; adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien
SKM.
4).

Pengorganisasian:
kurang

optimal

koordinasi
antara

dalam teknis .pelaksanaan

bidang

pelayanan

di

yang

tingkat

kota;

berdampak

pada

keterbatasan petugas tingkat kota (dinas kesehatan).

tidak

Pelaporan:

5).

lengkap

sehingga

ketidakakuratan pencapaian cakupan program.
Faktor pendukung dalam pelaksanaan program di Dinas
Kesehatan: Kepesertaan/ sasaran yang tepat sasaran (masyarakat
miskin segera divalidasi) oleh TKPK; RS dan puskesmas memberikan
pelayanan

yang

sesuai

aturan atau

prosedur

tetap

(protap);

pendanaan yang sesuai.
SKPD kesehatan hasil pelaksanaan program dapat dilihat
penggunaan anggaran dimulai tahun 2007
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hal ini berkaitan dengani kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan semakin banyak.
Menurut informan, program pemenuhan kebutuhan dasar bagi
masyarakat miskin yang dilaksanakan SKPD Dinas Kesehatan adalah
cukup baik.
Saran dari SKPD Dinas kesehatan adalah:

manajemen

kepesertaan oleh PT Askes tiak bersifat kaku dan tertutup, kegiatan
pelayanan

hendaknya

indikatorkeberhasilan

mengacu

pada

pencapaian

program, kunjungan langsung petugas ke
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lapangan,

koordinasi

inovatif, peningkatan
tatanan

adanya

di

dibuat

kegiatan

yang

antar instansi di tingkat kota sampai

lapangan,

sosialisasi

yang

menyeluruh

dengan semua lintas sektor dan lintas program,

penyetandaraan

masyarakat

lintas program,

koordinasi

pelaksanaan

berkesinambungan

semua

(standarisasi)

miskin, pipinan

pelayanan

keshatan

rumah sakit melaksanakan

deseminasi

informasi program sampai ke tingkat pelaksana.
Anggaran Bawaku Sehat pada Tahun 2011 adalah sebesar
Rp. 59,7 Miliar, sedangkan pada Tahun 2012 sebesar Rp84,7 Miliar.
Hal ini menunjukkan

anggaran

Bawaku Sehat

pada Tahun 2012 sebesar 41 ,88% jika dibandingkan

dengan Tahun

2011.

adanya peningkatan

Jumlah pasien yang dilayani

program

Bawaku

Sehat pada

tahun 2011 sebanyak 86.367 orang dan pada Tahun 2012 sebanyak
91.697
_t:1

orang. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah pasien yang
:
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Tahun 2011.
Bawaku Sehat Tahun 2012 merupakan Bantuan Walikota
Khusus Bidang Kesehatan yang dianggarkan dari APBD Kota
Bandung dalam bentuk Hibah ditambah Bantuan APBD Propinsi Jawa
Barat yang berfungsi sebagai dana pendamping bagi program
Jamkesmas APBN dengan tujuan untuk :
1.

Meningkatnya cakupan

masyarakat miskin yang mendapat

pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.
2.

Terselenggaranya pelayanan kesehatan maskin sesuai standar.

ss I

Sasaran

penyaluran

Dana Hibah Bawaku Sehat adalah

F asilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kota Bandung
yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak

mampu

Kota Bandung

yang tidak

masuk

dalam

peserta

Jamkesmas
Dana hibah Bawaku Sehat yang disalurkan tersebut dimanfaatkan
untuk:
1. Membayar penuh biaya perawatan sesuai pola tarif Jamkesmas di
F asilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat
miskin yang memiliki SKM dari awal perawatan atau 2 x 24 jam
pada kasus gawat darurat;
2. Membayar cost sharing sampai dengan 70% dari pola tarif yang

ada pada Jamkesmas biaya perawatanmasyarakat tidak mampu di
fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi yang memiliki
n.or~w~t~n
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darurat;
3. Membayar cost sharing sampai dengan 20% dari pola tarif yang
ada pada Jamkesmas biaya perawatan masyarakat di fasilitas
pemberi pelayanan kesehatan rujukanpasien umum dan di tengahtengah perawatan atau pada akhir perawatan mengajukan SKM
atau SKTM.
Penggunaan dana

bawaku sehat

digunakan

untuk

membayar klaim rumah sakit Tahun 2011 dan Tahun 2012 sampai
dengan bulan Nopember. Untuk Tahun 2012 masih ada sisa tagihan
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yangharus dibayarkan sekitar Rp.6 milyar untuk pelayanan bulan
Desember.
Kegiatan Bawaku Sehat masih memiliki permasalahan
antara lain: (1) Standar penetapan kriteria masyarakat miskin yang
dikeluarkan oleh BPS cukup sulit untuk diaplikasikan di masyarakat;
(2)

Kepatuhan aparat kewilayahan dalam mengeluarkan SKM dan

SKTM sesuai kriteria belum optimal; (3)

Banyak masyarakat yang

diberikan SKM dan SKTM oleh kelurahan, tetapi yang bersangkutan
identitas kependudukannya tidak jelas (tidak ada KTP dan KK).
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:
(1) mengusulkan kepada Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan
(TKPK) Kota Bandung untuk melakukan penyusunan standar kriteria
masyarakat miskin Kota Bandung, sehingga mudah diaplikasikan di
lapangan dan (2) pembentukan tim kendali dalam upaya untuk
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Jumlah posyandu pada Tahun 2011 sebanyak

1.945

posyandu dan pada Tahun 2012 menjadi 1.959 posyandu, berarti
terjadi penambahan 14 unit posyandu atau terdapat peningkatan
sebesar 0, 72%.

D. Fasilitasi pemenuhan Kebutuhan Pangan
Terdapat beberapa program pemenuhan kebutuhan dasar
bagi masyarakat miskin di Kota Bandung, beberapa diantaranya
adalah:
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1.

Bawaku Makmur, diperuntukan
tataran

implementasi

bagi pelaku usaha tetapi dalam

pencairan

menerapkan

prioritas

pelaku

UKM yang termasuk dalarn kategori kecil dan mikro.
2.

Kredit Melati,

salah satu produk PD BPR Bermartabat

yang

diperuntukan bagi ibu-ibu produktif.
3.

CSR

yang

dilaksanakan

melalui

fasilitasi

Forum

CSR

Bermartabat.
Program pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat miskin di Kota
Bandung, didasarkan kepada beberapa kebijakan yaitu :
1.

Bawaku Makmur didasarkan kepada Perwal no. 335 tahun
2010 tentang Teknis Penyaluran Bantuan Bawaku Makmur.

2.

CSR didasarkan kepada Perda no. 13 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan

Kewajiban

T anggung

Jawab

Sosial

dan

tersebut

untuk

peningkatan

aksesibilitas

pembiayaan.

Lingkungan (T JSL).

Tujuan

Program-program

kesejahteraan

masyarakat

Sasarannya

melalui

adalah pelaku usaha mikro dan kecil dengan jenis

layanan berupa penambahan modal usaha.
Langkah-langkah pelaksanaan program adalah
Bawaku makmur:

pelaku usaha mengajukan

proposal kepada

pemerintah kota Bandung kemudian disurvey dan direkomendasi
sebagai calon penerima.
kepada perusahaan

CSR: masyarakat mengajukan

swasta atau BUMN.

proposal

Kredit Melati diperoleh
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dengan cara ibu-ibu produktif dalam bentuk kelompok mengajukan
proposal usahanya kepada PD BPR Kota Bandung.
Pelakasana

program,

: Bawaku

Makmur

dilaksanakan

Pemkot Bandung melalui Bagian Perekonomian;

oleh

CSR dilaksanakan

langsung oleh perusahaan swasta/ BUMN atau melalui forum CSR
Bermartabat. Sedangkan Kredit Melati oleh PD BPR Kota Bandung.
Mitra kerja :
HUKHAM,

Bawaku Makmur : DPKAD, 1V Setda, Bagian

Kee dan Kelurahan,

LPPM UNPAD,

RT,

RW.;

CSR

bermitra dengan Forum CSR Bermartabat, Bagian Perekonomian,
BUMN dan perusahaan sswasta; Sedangkan Kredit Melati bermitra
dengan PD BPR Kota Bandung, kec dan kelurahan.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan :

Bawaku Makmur : oleh

Kecamatan dan kelurahan; CSR oleh Forum CSR Bermartabat; dan
Kredit Melati berrnitra dengan PD BPR Kota Bandung.
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dilaksanakan sejak :
Bawaku Makmur : sejak 2007 s.d. 2011; asal program dari pemkot
Bandung, APBD Kota Bandung.
CSR : sejak 2012 s.d. sekarang, asal program :pemerintah pusat,
dunia usaha.
Kredit Melati : 2011 s.d.

sekarang, asal program dari Pemkot

Bandung dan PD BPR Kota Bandung, sumber anggaran: PD BPR
Kota Bandung (melalui penyertaan modal).
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Hambatan/
Bawaku

kendala:

Makmur

: jumlah

pemohon

tidak

sebanding

dengan

ketersediaan anqqaran;
CSR: koordinasi-program
dengan

yg dibutuhkan masyarakat tidak sesuai

perencanaan

perguliran

CSR

pada

masing-masing

perusahaan swasta/ BUMN. dan Kredit Melati: sosialisasi program
kepada masyarakat tidak optimal, plafon yang diberikan

kepada

masyarakat kurang besar.
Faktor pendukung
Bawaku

Makmur

memperlancar:
: Kebijakan

Penganggaran

Program

Bawaku

Makmur;
CSR: banyaknya perusahaan swasta dan BUMN di Kota Bandung,
sudah

memiliki

ketersediaan

Perda

T JSL,

memiliki

forum.

Kredit

Melati:

anggaran, koordinasi dengan pihak kecamatan

dan

l<~I, ,r~h~n
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Oalam memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandung,
Program

Bawaku

Pangan

merupakan

program

terobosan

peningkatan ketahanan pangan, berupa bantuan subsidi pembelian
raskin dan biaya operasional. Adapun tujuan dari Bawaku Pangan
adalah sebagai berikut :
1) Program Bawaku Pangan adalah Pendamping Program Raskin,
dalam rangka sinergitas program dari Pusat dan Daerah serta
keberpihakan Pernerintah Kota Bandung kepada masyarakat
miskin (Pro Poor);
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2) Dana Program
dikelola

oleh

Bawaku
Tim

meringankan . beban

Pangan untuk subsidi

Satker

Raskin

masyarakat

Kota

miskin

harga Raskin

Bandung,
dalam

dalam

pemenuhan

kebutuhan pokok;
3) Dana Program

Bawaku

Pangan

untuk operasional

dari titik

distribusi ke titik bagi dikelola oleh Tim Pengelola Raskin Tingkat
Kelurahan.

Secara pelaksanaannya

mengacu

pada asas 6T

(Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga,
Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas).
Pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 8,695 Milyar
dengan jumlah
Tangga
Anggaran

pagu sasaran sebanyak 63.431 RTSPM (Rumah

Sasaran

Penerima

2012 dialokasikan

Manfaat)

sedangkan

pada

Tahun

anggaran senilai Rp. 9,416

Milyar

dengan jumlah pagu sasaran RTSPM pada bulan Januari - Mei
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2012 sebanyak 74.435 RTSPM yang tersebar di 151 Koordinator
Raskin di masing-masing Kelurahan.
Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung menggelar rapat
di

Pasirmadur

Kabupaten

Bandung sekaligus

melakukan

"

Peluncuran Raskin Kota Bandung 2013 dan Program Bawaku
Pangan 2013".beberapa waktu yang lalu.
Mengenai ketahanan pangan Kota Bandung sudah memiliki
master plan ketahanan pangan, anggaran untuk DKP sangat besar
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yaitu diatas 500 Juta, sehingga RTPSM Kota Bandungpun menurun
dari 74,435 menjadi 62.255 RTPSM.
Tidak lepas dari kendala keterbatasan lahan, Pemerintah kot
Bandung

sudah dan akan terus melakukan

diantaranya

pengadaan

lahan sawah

daerah, bawaku pangan (pendamping

sejumlah

abadi,

lumbung

pangan

Raskin) percepatan

ragam konsumsi olahan, urban farmin, pengawasan
dan pemberdayaan

program

aneka

mutu pangan

masyarakat melalui pelatihan serta pemberian

sarana produksi pertanian.
Selain

program

menggratiskan
62.255

tersebut

beras bagi

rumah

Bandung.disamping

yang

Pemerintah

keluarga

tersebar

di

menggeratiskan

miskin
30

Kota

Bandungpun

(Raskin)

sebanyak

kecamatan

di

Kota

Raskin 2013 Pemkot Bandung

juga telah menyalurkan dana talangan distribusi Rp500 per rumah
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Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran senilai
Rp25 miliar untuk membebaskan pembayaran Raskin di Kota
Bandung,

termasuk biaya operasional dan pendistribusian di

dalamnya jika masih ada oknum pejabat atau petugas di lapangan
yang meminta biaya Raskin segera laporkan ke pemkot Bandung
atau kepada Walikota Bandung H.

Dada Rosada. Kebutuhan

pangan Kota Bandung pada saat ini masih tergantung pada luar
Kota Bandung sebab Lahan pertanian di Kota Bandung hanya
memenuhi 3,39 persen kebutuhan, sebagian besar atau sekitar
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96,61 persen dari luar daerah.

Oleh karena itu Pemerintah

Kota

Bandung

aparat

agar

menekankan

melakukan

pada

dan

yang

lainnya

pengawasan sehingga ketepatan waktu pendistribusian

Raskin tersebut tepat sehingga sampai kepada masyarakat

yang

berhak atau masyarakat penerima manfaat.
Walikota Bandung H.Dada Rosada pun berharap semuanya
ikut mengawasi,

bukan hanya gratisnya saja namun juga kualitas

berasnya pun harus bagus, timbanganya tepat serta tepat waktu.
Dan jika penerima mamfaat berasnya jelek segera kembalikan dan
harus diganti dengan beras yang layak di komsumsi.
Dengan

dilakukannya

program

Peluncuran

Raskin

Kota

Bandung 2013 dan Program Bawaku Pangan 2013 , Pemerintah
Kota Bandung

pun menyatakan

mempertahankan
v
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akan tetapi akan di sesuaikan dengan anggaran yang ada.
Walikota Bandung, H.Dada Rosada, mengatakan, sawah
abadi yang berlokasi di Cibiru seluas 30 hektar menjadi lahan
andalan. Namun, diperluas dengan membeli beberapa lahan di luar
kota Bandung yakni di wilayah Kabupaten Bandung, di Pasir Madur
Ciparay, untuk lahan baru yang akan dijadikan lahan stok pangan
warga kota Bandung.
Pemerintah Kota Bandung sendiri menganggap penting
persoalan penyediaan pangan meskipun

luas wilayah
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Kota

Bandung yang terbilang kecil sehingga mendorong

pemerintah

setempat melakukan pembelian lahan bagi ketersediaan pangan,
sekitar 96,61 persen pangan berasal dari luar kota Bandung, dan
hanya sekitar 3,39 persen saja yang berasal dari dalam kota.
adapun penyebab ketiadaan lahan juga disebabkan anomali iklim
dan bencana banjir yang selama ini kerap menerjang sejumlah
wilayah perkotaan.
Meskipun pemkot
konsumsi

pangan

memuaskan
dari

warga

Bandung banyak keterbatasan
meningkat

di angka 78,3 persen.

dengan
Meskipun

namun

persentase

yang

angkanya jauh

harapan pemerintah Kota Bandung yakni 90 persen akan

tetapi Pemkot berupaya dan tetap optimis bahwa peningkatan
ketahanan warga kota Bandung meningkat. PILARNUSANTARA,
Selasa, 05 Maret 2013

I

02.36

warganya yang termasuk ke dalam Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat {RTSPM), layak diacungi jempol. Hal ini terbukti
dengan di

gratiskannya jatah

beras bagi

mereka.

Untuk

menggratiskanprogram raskin tersebut, Pemerintah Kota Bandung
telah mengalokasikan dana sekitar 28 M untuk 62.255 RTSPM,
jumlah RTSPM tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang
mencapai74.435 RTSPM.
Dengan digratiskannya program raskin tersebut, Walikota
Bandung Dada Rosada berharap tidak akan lagi muncul keluhan
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mengenai

program ini. Hal tersebut

seusai Sidang Tahunan

diungkapkan

Dewan Ketahanan

Dada Rosada

Pangan

(DKP) Kota

Bandung 2013 dan launching program raskin serta bawaku pangan
2013, di Pasir Madur, Selasa (5/3).
T etapi Dada juga mengingatkan
ada beberapa
timbangan
digratiskan,

dan

meskipun nantinya gratis

hal yang perlu diperhatikan
kecepatan

dalam

seperti

mutu beras,

pendistribusiannya.

tentu saja perlu adanya

pengawasan

"Dengan

dan laporan

langsung dari warga mengenai hal ini," jelas Dada.
Lebih lanjut Dada menjelaskan untuk menjaga ketahanan
pangan di Kota Bandung,

Pemkot telah memiliki sekitar 30 Ha

sawah abadi, dari target yang dicanangkan
upayakan

sisanya

masih

sekitar 100 Ha. "Kita

di Kota Bandung,

tetapi

kalau tidak

memungkinkan bisa di luar Kota Bandung juga," ujarnya.
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telah menganggarkan untuk pembebasan RTH sebesar 40 Ha, dan
diantaranya akan difungsikan sebagai sawah abadi.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Bandung Dedy Mulya ketersediaan
pangan di Kota Bandung masih menggantungkan diri ke daerah
luar Kota Bandung. Di antaranya 96,61 persen dari luar Kota
Bandung, dan hanya 3,39 persen berasal dari produksi sendiri.
"Penyediaan

pangan

melalui

sendiri

terkendala

keterbatasan lahan. anomali iklim dan bencana banjir," ujar Dedy.

95

I

Untuk
menurutnya

mengatasi

Pemkot

kendala tersebut,
sawah

abadi,

ketersediaan

pangan

tersebut,

pun telah

berupaya

mengatasi

Bandung

dengan

lumbung

kebijakan seperti

pengadaan

pangan

Bawaku

daerah,

lahan
Pangan

pendamping raskin, percepatan aneka ragam konsumsi pangan,
urban farming, pengawasan

mutu pangan, dan pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan
sarana produksi pertanian.
Oalam Sidang DKP kali ini telah menghasilkan beberapa
catatan

diantara,

Ketahanan

Penyelenggaraan

Pangan

hotel/ruangan,
diselenggarakan

(OKP)

untuk
di

yang

pertama

luar

Sidang

ruangan

Tahunan

biasanya

Dewan

dilakukan

di

kalinya

sebagai

terobosan

yang

bernuansa

pertanian,

kemudian Pengadaan lahan sawah abadi yang merupakan satuc::::it,
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--·-··,-
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yang kuat untuk menyediakan cadangan pangan, selanjutnya
menggratiskanprogram raskin, hal ini merupakanterobosan karena
Kota Bandung merupakan satu-satunya Kota atau kabupaten di
Indonesia.
Catatan lainnya adalah Kata Bandung telah memiliki
master plan ketahanan pangan, anggaran untuk DKP sangat besar
di atas 500 Juta, RTPSM Kata Bandung pun menurun dari 7 4.435
RTSPM menjadi 62.255 RTPSM dan catatan yang terakhir adalah
Walikota Bandung adalah sosok Kepala Oaerah yang mampu
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memberi keteladanan bagi Kepala Daerah lain utk tetap setia dan
konsisten

menyayangi

Bandung

pertanian

dan

petani,

merupakan daerah perkotaan bukan

meskipun

Kota

sentra produksi

pertanian.
Launching Program Raskin dan Bawaku pangan ditandai
dengan secara simbolis Wali Kota Bandung menimbang beras
raskin dan melihat Kualitas beras tersebut, kemudian Wali Kota
Bandung juga menyerahkannya kepada penerima raskin.
Dalam kesempatan tersebut juga diberikan hadiah bagi
kelurahan pengelola raskin terbaik tahun 2012, yaitu sebagai juara
pertama kelurahan Warung Muncang, juara Kedua Keluarahan
Sukaluyu

dan

Juara

Ke

(vi1ww.bandunq.go.id/mk).

tiga

Kelurahan

Selasa.

05

Cibaduyut

Maret

Kidul.

2013,

Sumber

Diskominfo Kota Bandung.

E. Fasilitasi

Pemenuhan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan
Dalam
miskin,

SKPD

konteks
Sadan

pemenuhan

kebutuhan

Pemberdayaan

dasar

Perempuan

masyarakat

dan

Keluarga

Berencana. nama programnya yaitu Program Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK).
Kebijakan di Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana didasarkan kepada:
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1 ). UU No.52 tahun 2009 tetang perkembangan

kependudukan

dan

pebangunan keluarga
2). PP No.21
keluarga

tahun

sejahtera;

perkembangan

tentang

1994 tentang penyelenggaraan
PP No.27 tahun

kependudukan;

pembagian

1994 tentang

pembangunan
pengelolaan

PP No.38 tahun 2007 tgl 9 Juli 2007

urusan pemerintahan antara pemerintah,

pemda prov, dan pemda kab/ kota
3). Perda Kota Bandung No.12 tahun 2007 tentang susunan organissi
lembga teknis daerah.
Sasaran program dan kebijakannya BPPKB ditujukan kepada
seluruh keluarga dan pasangan usia subur (PUS). Untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi pelayanan, BPPKB menerapkan beberapa
kriteria yang digunakan dalam melaksanakan program kegiatannya
yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Alasan

adalah 15.208 dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi adalah
66.817.
Jenis tayanan di SKPD BPPKB adalah Memberikan pelayanan
bagi keluarga dan pasanga usia subur berupa:
1.

Penyuluhan;

2.

Pelayanan KB gratis;

3.

Pemberian atat kontrasepsi ke pelayanan KB;

4.

Pengesahan SKM;

5.

Pembinaan bagi kelompok UUPKS;
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6.

pendamping usaha keluarga.
Langkah-langkah

1. Pendataan

pelaksanaan program di BPPKB:

keluarga;

penetuan

sasaran/

segmentasi

sasaran

keuarga dan PUS;
2. Penyuluhan/

KIE;

pelayanan

KB; pembentukan

dan pembinaan

ekonomi keluarga (UPPKS);
3.

Pembinaan keluarga/ PUS/ kelompok UPPKS;

4.

Evaluasi dan monitoring.
BPPKB

sebagai

pelaksana

program

adalah

1 ).

kasubid

kesehatan perlindugan reproduksi pada bidang pengendalian
2).

Kasubid ketahanan

dan pemberdayaan

ekonomi

KB KR;

keluarga pada

bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
SKPD BPPKB bermitra dengan :
1).

SKPD

Bappeda,

n __ -1:-1:1,__
rc:11u1u1"a11,

n:___
u111a;,

Dinas

BKBPPM,
"-----lC:110!::fO

1/--:-

r,c:1Ja,

Kesehatan,

""'=--u111a;,

1/-..--

.......

Dinas

:,

1,v111u111"a;,1

:

..J-

ua

lnformasi, Dinas kependudukan dan Catatan sipil, Dinas Sosial,
Dins Koperasi da UKM, Kantor Kementerian Agama, TNI,
Polisi, Camat, Lurah.
2). lnstitusi: IOI, 181, PIK-R, paguyuban P3, AKU, BKB, Forum Pos
KB.
3).

Perguruan Tinggi:

Unpad, UPI,

Uninus,

Unpas,

Unpar,

Maranatha.
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Pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi

SKPD BPPKB dilakukan

setiap bulan melalui laporan rutin dari lapangan dan Puskesmas

serta

melakukan monitoring ke kecamatan dan kelompok-kelompok.
Pelaksanaan

program

BPPKB mulai Januari sampai

dengan

Desember 2013. Tujuan BPPKB adalah terpenuhinya kebutuhan dasar
minimal

keluarga

dan

meningkatnya

program KB dan Pemberdayaan
Programnya
pemerintah

keluarga

sejahtera,

Ekonomi Keluarga.

BPPKB berasal dari pemerintah

Kota Bandung

melalui

dengan

sumber

pusat, provinsi,

anggaran

berasal

dari

APBN dan APBD KotaBandung.
Kendala

atau hambatan

di SKPD BPPKB adalah berkaitan

dengan anggaran yang tidak tepat waktu, SOM yang terbatas, kualitas
pencatatan

dan

pelaporan,

penteladanan

dari

pimpinan/

tokoh

terhadap program KB.
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faktor pendukung adalah kemitraan dan koordinasi lintas sektor.
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program di SKPD
BPPKB adalah terlayaninya peserta KB baru, terbinanya kesertaan KB
aktif, terbentuk serta terbinanya kelompok UPPKS, meningktanya
tahapan keluarga sejahtera.
Menurut pendapat

dan

penilaian BPPKB terkait

dengan

pemenuhan kebutuhan dasarbagi masyarakat miskin adalah bahwa
Pelaksanaan program oleh SKPD BPPKB adalah belum terpadunya
data

kemskinan

karena

kritrianya

berbeda,

belum terpadunya
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.....

pengentasan kemiskinan setiap SKPD. Dalam hal pelaksanaannya
sudah sesuai dengan mengacu pada kebijakan induk SKPD dari
pemerintah provinsi dan pusat.
Oleh sebab itu, BPPKB menyampaikan beberapa saran dan
masukan yaitu penambahan SOM di lini lapangan, setiap pejabat
mempunyai binaan keluarga miskin, keluarga berencana menjadi garda
terdepan diam pengendalian kependudukan.
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BABV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN
1.

Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota
Bandung meliputi berbagai

jenis pelayanan kebutuhan dasar

seperti pendidikan melalui program Bawaku Cerdas, kesehatan
melalui program Bawaku Sehat, pangan melalui program Bawaku
Makmur, perumahan melalui progam Bawaku Makmur, dan
fasilitasi lainnya.
2.

Hasil kajian terhadap fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi
masyarakat miskin di Kota Bandung menunjukan bahwa: (1)
fasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin masih bersifat
segmental, (2) data masyarakat miskin yang menjadi sasaran
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menyelenggrakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, dan (4)
belum

adanya

keterpaduan fasilitasi

layanan

pemenuhan

kebutuhan dasar.

B. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka direkomendasikan: ( 1)
diperlukan adanya "Satu Pusat Layanan" untuk fasilitasi pemenuhan
kebutiuhan dasar bagi masyarakat miskin Kota Bandung, (2) perlu
adanya

"Satu

Visi

dan

Misi"

dalam

penyelenggaraan
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penangggulangan kemiskinan di Kota Bandung; (3) perlu adanya
"Satu Data" masyarakat miskin yang akan mendapatkan fasilitasi
pemenuhankebutuhandasar.
······~

1.

Model F asilitasi
Model

fasilitasi

pemenuhan

kebutuhan

dasar

bagi

warga/masyarakat miskin dapat dilakukan secara terpadu untuk
masing=masing jenis fasilitasi dengan model "One Stop Services"
dengan

"Mu/ty Desk Multy Function", yaitu model fasilitasi

pemenuhan kebutuhan dasar yang diselenggarakan pada satu
tempat/gedung untuk semua jenis fasilitasi pemenuhan kebutuhan
dasar bagi masyarakatmiskin.
Model fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat
miskin Kota Bandungdisajikan dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 3. Model Jaring Laba-labaSatu Atap

MODEL JARING LABA-LABA SATU ATAP (BANYAK MEJA BANYAK FUNGSI)

• Bidang
Pendidikan
(Bawaku
Cerdas)

• Bidang Pangan'
(Bawaku
Makmur)

• Bidang
Kesehatan
(Bawaku
Se hat)

• Bidang
Peru mah an
(Bawaku
Makmur)
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Model

fasilitasi

pemenuhan

kebutuhan

dasar

yang

diselenggarakan di satu tempat terdiri dari berbagi fasilitasi pelayanan
dengan criteria bahwa: (1) dalam hal ini masing masing satuan
kerja/urusan,

bekerja

gedung/lokasi

yang

bersama
sama,

(2)

memberikan
berbagai

layanan

dalam

loket/meja

layanan

menunjukan keterwakilan suatu urusan dari satuan kerja yang
memberikan fasilitasi

pemenuhan kebutuhan dasar,

dan

(3)

masyarakat miskin/pemerlu pelayanan berhubungan dan dilayani
langsung oleh wakil satuan kerja/urusanpada masing-masingloket.
Kelebihan dari model "One Stop Services" dengan

"Multy

Desk Mu/ty Function" adalah: (1) memudahkan akses warga miskin
untuk mendapatkan pelayanan dengan hanya datang ke satu tempat
sekaligus; (2) pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin akan
lebih terpadu; (3) data sasaran masyarakat kiskin akan lebih akurat,

terpadu.
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